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Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης

φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας»
Σ Χ Ε Τ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ
:Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της 1ης φάσης και της συνολικής
προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα
Xαράδρας»
Μελέτη
: «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας»
Αρ. μελέτης
:125/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Ανάδοχος :
Α. Αβραμίδης & Φ. Ριζόπουλος
Συμβατική δαπάνη: 18.664,08 € (με φπα )
1η Σ.Σ.Ε.:
8.633,85 € (με φπα)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

: Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Με την με αριθμό 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μελέτης στον ανάδοχο μελετητή και στη συνέχεια
υπογράφηκε η 8099/2.4.2019 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. Με την 341/2019 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Βεροίας εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠΕ και η 1η Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια υπογράφηκε η
12652/23.5.2019 1η συμπληρωματική σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.
H εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 2/4/2019 και
καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 2/07/2019 (χωρίς
τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Με την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. ο χρόνος αυτός
διαμορφώθηκε σε 98 ημέρες για την πρώτη φάση και 60 ημέρες για την β φάση ήτοι συμβατική
ημερομηνία περαίωσης τη 10/09/2019 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).
Ο ανάδοχος του έργου είχε υποβάλει στις 4/6/2019 την πρώτη αίτηση για έγκριση
παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι απαιτούνταν
παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν να εκτελεστεί η εκτέλεση των
εργασιών υπαίθρου (τοπογραφικών και γεωτεχνικών) αλλά και λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του
1ου Σ.Π.Ε. απαραίτητου για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο
με την 483/2019 απόφαση του ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα 20 ημερών και
του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία
περαίωσης στις 30/09/2019 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 28/6/2019 δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης του
χρόνου εκτέλεσης της μελέτης για διάστημα 3ο ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι
απαιτείται παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν να εκτελεστεί η
εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου (γεωτεχνικών). Ο ανάδοχος αναφέρει ότι η εισκόμιση μετακίνηση
του γεωτρητικού μηχανήματος και η εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών δεν είναι ασφαλής ύστερα
από βροχοπτώσεις επειδή οι θέσεις έρευνας βρίσκονται σε εδαφικούς σχηματισμούς και πλησίον
απότομων πρανών.
Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την
καθυστέρηση.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης α) της 1ης
φάσης για χρονικό διάστημα 30 ημερών και β) του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου
εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/10/2019 (χωρίς τις ενδιάμεσες
εγκρίσεις).
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